
Ajankohtaisia talouden 
hankkeita ja kilpailuja



Koulujen talousopetuksen lähtökohtana 
opetussuunnitelman perusteet
PERUSOPETUS

✓ Laaja-alainen osaaminen (L3, L5, L6); kaikki kouluasteet ja koulun toiminnot

✓ Ympäristö- ja luonnontieto (vl. 1–4), Matematiikka

✓ Yhteiskuntaoppi/taloustieto (vl. 4–6 ja 7–9), kotitalous (vl. 7, valinnaiset 8–9)

✓ Valinnaisaineet (vl. 8–9), monialaiset oppimiskokonaisuudet, yhteistyöprojektit, 
painotukset

LUKIO

✓ Kaikille pakollinen Taloustieto (YH2) ja syventävät sekä soveltavat kurssit

✓ Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä -aihekokonaisuus

✓ yhteistyöprojektit, painotukset

www.edu.fi –sivuilla infoa ja verkkoaineistoja

http://www.edu.fi/


Tukea alakoulujen talousopetukseen
• Zaldo –talousoppimateriaali 4−9-luokille

✓ luokka-asteittain räätälöity oppimateriaali ja koe

✓ kokeen tekijöiden kesken arvontaan rahapalkinto

✓ sopii myös itsenäiseen harjoitteluun

✓ https://zaldo.fi/minizaldo/

• Yrityskylä Alakoulu kuudesluokkalaisille

✓ yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppikokonaisuus

✓ opettajankoulutus, 10 oppituntia ja vierailu Yrityskylä-
oppimisympäristössä

✓ kahdeksan kylää ympäri Suomen

✓ www.yrityskyla.fi

https://zaldo.fi/minizaldo/
http://www.yrityskyla.fi/


Yläkoulu – materiaalit verkossa

• Kun koulu loppuu – talousosiot nuorille ja aikuisille

✓ taloustaitotesti

✓ www.kunkoululoppuu.fi

• #puhurahasta –podcast

✓ https://soundcloud.com/puhurahasta

• Taloussankarit –peli (lokakuusta 2018)

• Zaldo-talousoppimateriaali

✓ sopii sekä yhteiskuntaoppiin että matematiikkaan

✓ https://zaldo.fi/

http://www.kunkoululoppuu.fi/
https://soundcloud.com/puhurahasta
https://zaldo.fi/


Yläkoulu – tukea ja kilpailuja opetukseen
• Mun elämä, mun rahat –koulukiertue

✓ esitykset oman talouden hallinnasta 8. luokkalaisille

• Pörssilähettiläät – talousosaamista nuorilta nuorille

✓ Pörssisäätiön kouluttamia 15−18 -vuotiaita nuoria

✓ 45 min esitykset 9. luokkalaisille

✓ www.porssisaatio.fi/porssilahettilaat

• Taloustaitokilpailu ysiluokkalaisille

✓ seuraavan kerran huhtikuussa 2019

✓ http://hyol.fi/kilpailut/taloustaitokilpailu/

• Yrityskylä Yläkoulu

✓ keskiössä talous ja työelämä globaalissa maailmassa

http://www.porssisaatio.fi/porssilahettilaat
http://hyol.fi/kilpailut/taloustaitokilpailu/


Toinen aste – kurssit ja kilpailut

• Digitaaliset Bisneskurssit

✓ www.bisneskurssit.fi

• Kansainvälinen Generation €uro -kilpailu

✓ kilpailu rahapolitiikan vaikutuksista talouteen

✓ 4-henkiset joukkueet

✓ käynnistyy lokakuun alussa

✓ www.generationeuro.eu

• Lukiolaisten TalousGuru-kilpailu

✓ palkintona mm. korkeakoulupaikkoja

✓ ilmoittautuminen käynnissä 17.12. asti

✓ www.talousguru.net

• Tulossa kirja: “Kutsuvat sitä pöhinäksi – Tositarinoita 
kasvuyrittäjyydestä”

✓ Soveltuu erityisesti lukion 2.luokkalaisille

http://www.bisneskurssit.fi/
http://www.generationeuro.eu/
http://www.talousguru.net/


Toinen aste – koulutusta nuorille

• Pörssilähettiläät – talous- ja 
esiintymiskoulutus lukioikäisille
✓ Pörssisäätiö kouluttaa 15–18-vuotiaita 

nuoria pitämään talousesityksiä

✓ www.porssisaatio.fi/porssilahettilaat

• Mun elämä, mun rahat -koulukiertue 
ammatillisiin oppilaitoksiin
✓ esitykset oman talouden hallinnasta

http://www.porssisaatio.fi/porssilahettilaat

